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Graag heet ik u namens het gehele team 

van Ooghduyne hartelijk welkom in de 

Kop van Noord-Holland. Al 12 jaar mag ik, 

als General Manager, genieten van deze 

prachtige natuurrijke omgeving met in elk 

seizoen zijn eigen schoonheid. 

In het voorjaar staat Julianadorp in het 

teken van de prachtige kleurrijke bloem-

bollenvelden. Wist u dat ons park in het 

grootste aaneengesloten bloembollen-

gebied ter wereld ligt? Maak heerlijke 

fiets- en wandeltochten of sluit aan bij 

een bloembollenexcursie en leer meer 

over de velden.

Es freut mich, Sie im Namen 

des gesamten Teams am 

Kop van Noord-Holland, dem 

sogenannten Kopf der Provinz Nordhol-

land, begrüßen zu dürfen. Schon seit 12 

Jahren darf ich als General Manager die 

wunderbare Natur in der Umgebung er-

leben, die sich in jeder Jahreszeit in ihrer 

eigenen Schönheit zeigt. 

Im Frühling steht Julianadorp im Zeichen 

der wundervollen bunten Blumenfelder. 

Wussten Sie, dass unser Park im weltweit 

größten zusammenhängenden Gebiet 

mit Blumenfeldern liegt? Unternehmen 

Sie doch einmal eine herrliche Tour mit 

dem Rad oder zu Fuß. Oder nehmen Sie 

an einem begleiteten Ausflug zu den 

Blumenfeldern teil, bei dem Sie viel 

Wissenswertes erfahren.

Julianadorp hat die meisten Sonnen-

stunden in den Niederlanden. Und dann 

müssen Sie natürlich zum wundervollen 

Strand, der in unmittelbarer Nähe liegt. 

Julianadorp heeft de meeste zonuren 

van Nederland, en dat komt goed uit met 

het prachtige strand dat naast de deur 

ligt. Geniet in de zomermaanden van 

heerlijke lange stranddagen. Handdoek, 

badkleding, zonnebrandcrème, emmer 

en schepje mee? Meer is er niet nodig.

De herfst leent zich uitstekend voor 

uitstapjes met het gezin. De regio biedt 

vertier voor jong en oud. Beleef het stoere 

karakter van Den Helder in één van de 

vele musea, laat je onderdompelen in de 

Noord-Hollandse cultuur in Schagen of 

Alkmaar of maak kennis met Werelderf-

Freuen Sie sich im Sommer auf scheinbar 

endlose Tage am Strand. Also Handtuch, 

Badebekleidung, Sonnenbrandcreme, 

Eimer und Schaufel einpacken! Mehr 

brauchen Sie gar nicht.

Der Herbst eignet sich hervorragend für 

Ausflüge mit der Familie, denn in der 

Umgebung wird viel für Jung und Alt 

geboten. Erleben Sie in einem der vielen 

Museen den markigen Charakter von 

Den Helder, tauchen Sie in den Städten 

Schagen oder Alkmaar in die Kultur von 

Nordholland ab und – nicht ganz un-

wesentlich – lernen Sie das Weltkulturer-

be Wattenmeer kennen.

Im Winter geht es mit Schal, Mütze 

und Handschuhen in die Natur. In der 

Hauptstraße von Den Helder steht eine 

goed de Waddenzee.

In de winter met muts op en wanten aan 

de regio in. In de hoofdstraat van Den Hel-

der staat een heuse ijsbaan en er worden 

gezellige Kerstmarkten georganiseerd. 

Koud geworden? Het recept is héérlijke 

warme chocolademelk met slagroom om 

weer op te warmen.

Op het park kunt u rustig bijkomen in het 

subtropische zwembad, terwijl de kids 

van de glijbaan afroetsjen. Na een lange 

dag vol belevenissen kunt u terecht bij 

Brasserie Sandz en Restaurant Juliana’s 

voor een welverdiend diner.

echte Eisbahn. Außerdem werden dort 

stimmungsvolle Weihnachtsmärkte 

organisiert. Ist Ihnen kalt geworden?  

Da hilft unser Geheimrezept: ein heißer 

Kakao mit Schlagsahne, damit Ihnen 

wieder warm ums Herz wird.

Im Park können Sie im subtropischen 

Schwimmbad ausspannen, während die 

Kids die Wasser¬rutschbahn unsicher 

machen. Nach einem langen Tag voller 

Erlebnisse servieren wir Ihnen in der Bras-

serie Sandz und im Restaurant Juliana‘s 

ein wohlverdientes Abendessen.

Alexander Peulen
General Manager Landal Beach Resort Ooghduyne
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31Schagerbrug

Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep

Zevenaar

Boxtel

Damwoude

Mijdrecht

Vlaardingen

Geldrop

Sittard

Grou

Heemstede

Hoogeveen

Boxmeer

IJsselstein

Leusden

Zuidwolde

Putten

Winschoten

Hendrik-Ido-Ambacht

Stadskanaal

Dongen

Staphorst

Gorredijk

Hoofddorp

Culemborg

Maassluis

Papendrecht

IJmuiden

Weesp

Etten-Leur

Middelburg

Lochem

Ridderkerk

Haren

Ermelo

Capelle a/d IJssel

Diemen

Wierden

Neede

Joure

Goirle

Bolsward

Musselkanaal

Wassenaar

Geldermalsen

Zierikzee

Vlissingen

Oisterwijk

Oldenzaal

Lisse

Gieten

Barendrecht

Nuenen

Heerhugowaard

Landgraaf

Harderwijk

Vught

Beerta

Deurne

Genemuiden

Klazienaveen

Eibergen

Weert

Nieuw-Vennep

Ter Apel

Urk

Purmerend

Voorburg

Den Helder

Winsum

Nunspeet

Krommenie

Oosterwolde

Heerde

Castricum

Borculo

Leidschendam

Huizen

Oss

Roden

Naaldwijk

Nieuwegein

Hoensbroek

Hoorn

Baarn

Helmond

Losser

Krimpen a/d IJssel

Almere-Haven

Hoogezand-
Sappemeer

Wolvega

Doetinchem

Beverwijk

Dieren

Heemskerk

Cuijk

Vianen

Rijssen

Epe
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hoolvakantie een F&E team

365 dagen per jaar zijn wij geopend, 
niet alleen voor onze parkgasten, maar 
ook voor de regio. En dat betekent dat 
Bernadette, Kirsten, Simone en twee 
stagiaires dagelijks een hoop gezichten 
mogen verwelkomen aan de balie. Elke 
dag proberen wij de verwacht ingen 
van onze gasten te overtreffen.  

Om de accommodaties in top staat 
te houden staan Peter en Marcel van 
de Technische Dienst elke dag paraat 
voor technische storingen en manke
menten. Elke wissel verzorgt Asito met 
haar schoonmaakmedewerkers het 
interieur van alle accommodaties. 

Tijdens uw verblijf kunt u volop ge
bruik maken van al onze faciliteiten. 
Genieten van heerlijk eten en drinken 
kunt u bij Brasserie Sandz en Juliana’s 
waar Paul samen met zijn team de 
scepter zwaait. 

In ons subtropisch zwembad kunt u 
heerlijk ontspannen, terwijl uw kids 
zich uitleven in de glijbaan of in de 
stroomversnelling. De allerkleinsten 
kunnen lekker spetteren in het peuter
bad. Sanne, Deborah, Joke en Richard 
houden een oogje in het zeil en nemen 
uw bestelling op aan de zwemmersbar. 

Op kantoor werken Alexander en Es
ther aan renovatiewerkzaam heden op 
en rond het park, planningen, contact 
onderhouden met lever anciers. Ditta 
houdt zich achter de schermen bezig 
met marketing & sales activiteiten 
voor de regio.

Met zijn allen verwelkomen wij u graag 
bij Landal Beach Resort Ooghduyne!  
Wij zijn Ooghduyne. In onze bruisende 
werkomgeving met gasten die zich in 
de vakantiesferen wanen vervelen wij 
ons nooit!

Gratis 
WiFi-netwerk 

Beach Resort 
Ooghduyne
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DEN HELDER
Puur, stoer en robuust, misschien 
zelfs een tikkeltje rauw. Dat is 
Den Helder. Als poort van Hol
land biedt het toegang tot een 
grote verscheidenheid verborgen 
parels. 

Den HelDer 9 km

ScHagen 20 km 

SCHAGEN
Schagen is een provinciestad 
met een sterk regionaal karakter. 
Strijk neer op één van de vele 
terrasjes of shop in het overdek
te winkelcentrum. Ook de kerk is 
een aanrader.

De Gemeente DEN HELDER heeft 
de meeste zonuren van heel 

Nederland!

Julianadorp ligt in het 
grootste aaneengesloten 
bloembollengebied van 

de wereld!

Op het strand van Julianadorp 

wappert een blauwe vlag. 

Blauwe vlag is dé onderscheiding 

voor een schoon en veilig strand.
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Ooghduyne

365 dagen per jaar zijn wij geopend, 
niet alleen voor onze parkgasten, 
maar ook voor de regio. En dat 
betekent dat Bernadette, Kirsten, 
Simone en twee stagiaires dagelijks 
een hoop gezichten mogen 
verwel komen aan de balie. Elke dag 
pro beren wij de verwachtingen
van onze gasten te overtreffen.

Om de accommodaties in top staat 
te houden staan Peter en Marcel van 
de Technische Dienst elke dag paraat 
voor technische storingen en manke
menten. Elke wissel verzorgt Asito 
met haar schoonmaakmedewerkers 
het interieur van alle accommodaties.

DEN HELDER
Puur, stoer en robuust, misschien 

zelfs een tikkeltje rauw. Dat is 
Den Helder. Als poort van Holland 

biedt het toegang tot een grote 
verscheidenheid verborgen parels.

www.ooghduyne.com

www.facebook.com/Ooghduyne
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Julianadorp ligt in het 
grootste aaneengesloten 

bloembollengebied 
van de wereld!

Op het strand van 

Julianadorp wappert een 

blauwe vlag. Blauwe Vlag is 

dé onderscheiding voor

een schoon en veilig strand.

SCHAGEN
Schagen is een provinciestad met 
een sterk regionaal karakter. Strijk 

neer op één van de vele terrasjes of 
shop in het overdekte winkelcentrum. 

Ook de kerk is een aanrader.

Tijdens uw verblijf kunt u volop 
gebruik maken van al onze 
faciliteiten. Genieten van heerlijk 
eten en drinken kunt u bij Brasserie 
Sandz en Juliana’s waar Paul samen 
met zijn team de scepter zwaait.

In ons subtropisch zwembad kunt 
u heerlijk ontspannen, terwijl uw 
kids zich uitleven in de glijbaan 
of in de stroomversnelling. 
De allerkleinsten kunnen lekker 
spetteren in het peuterbad. 
Sanne, Deborah, José en Richard 
houden een oogje in het zeil en 
nemen uw bestelling op aan de 
zwemmersbar.

Op kantoor werken Alexander 
en Esther aan renovatiewerk 
zaamheden op en rond het park, 
planningen, contact onderhouden 
met leveranciers. Ditta houdt 
zich achter de schermen bezig 
met marketing & sales activiteiten 
voor de regio.

Met zijn allen verwelkomen wij u 
graag bij Landal Beach Resort 
Ooghduyne! Wij zijn Ooghduyne. 

In onze bruisende werkom geving 
met gasten die zich in de 
vakantie sferen wanen vervelen 
wij ons nooit!

Den Helder 9 km

Schagen 20 km

2016-2017

Gratis 
WiFi-netwerk:
Beach Resort 
Ooghduyne
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Een dagje aan het strand: het is voor veel 

mensen de ultieme vakantiebeleving. Van 

Wijk aan Zee tot aan Den Helder loopt de 

vijftig kilometer lange gouden rand die 

van alle gemakken voorzien. Er zijn bou-

levards, gezellige strandpaviljoens en vis-

sersdorpen waar oude vissershuisjes zijn 

omgebouwd tot leuke accommodaties 

en originele shopjes. Achter het goudgele 

lint liggen de hoogste en breedste duinen 

van het land met bos, heide, helmgras en 

zandverstuivingen. Door het uitgebreide 

netwerk van fiets- en wandelpaden kun 

je hier heerlijk dwalen en is al het aanbod 

bovendien goed bereikbaar. 

VAN WIJK AAN ZEE 
TOT DEN HELDER

De stranden van Wijk aan Zee en Castri-

cum aan Zee zijn echte allemansvrienden. 

Vanoudsher familiestranden waar kinde-

ren zandkastelen bouwen en waar jong en 

oud zich vermaken bij de vele strandpavil-

joens. Door de hoge golven is met name 

Wijk aan Zee ook geliefd bij actieve types. 

In Castricum aan Zee is Camping Bak-

kum een begrip. Stedelingen zoeken hier 

verkoeling tijdens de warme zomers. Iets 

verder noordwaarts ligt Egmond aan Zee: 

het stadsstrand van Alkmaar en daarmee 

eveneens een op en top familiestrand. 

Voor een luxe luierdagje is Bergen aan Zee 

geschikt. In dit Ibiza aan de Noordzee zit-

ten bezoekers liever met een glaasje bub-

bels op het terras dan met hun billen in 

het zand. Bergen aan Zee is ook leuk voor 

kinderen vanwege de rustige stranden, 

maar ook vanwege het Zee Aquarium. 

De overgang van Bergen naar Schoorl is 

groot. Geen opgang hier voor luxe auto’s, 

maar lekker op het fietsje door de duinen. 

In het dorp zelf laten kinderen zich van 

het 54 meter hoge Klimduin rollen terwijl 

ouders vanaf het terras van restaurant De 

Zilte Zoen geamuseerd toekijken.

De dijk tussen Camperduin en Petten 

maakte vorig jaar plaats voor duinen en 

een strand ter grootte van driehonderd 

voetbalvelden. Boven Petten strekt zich 

een kuststrook uit waar families al de-

cennia lang de zomer doorbrengen. Sint 

Maartenszee, Callantsoog, Juliandorp en 

Groote Keeten: badplaatsen met eindelo-

ze vergezichten en hagelwitte stranden en 

waar ook de faciliteiten dik in orde zijn. Zo 

wappert hier het hele jaar door de blauwe 

vlag (milieukeurmerk voor schoon water 

en strand), zijn er strandwachten en altijd 

voldoende parkeerplekken. Wie zijn kroost 

wil verrassen, trakteert op een dagje speel-

park De Goudvis.

In het voorjaar en in de zomer staan hier 

achter de duinen overigens miljoenen bol-

len in volle bloei. Wie nieuwsgierig is naar 

de tulp moet vooral een bezoek brengen 

aan Land van Fluwel. In het noordelijkste 

puntje ligt met 7 kilometer zandstrand 

Den Helder. Rust, ruimte en natuur be-

palen hier het beeld. Door zijn ligging zo 

dicht bij de stad is er in de buurt van dit 

strand van alles te doen: klimmen bij de 

KlimVallei, cultuur opsnuiven bij Willems-

oord, avonturen beleven bij Fort Kijkduin 

en ga zo maar door. 

Maar Holland boven Amsterdam kent 

nog meer strand. Want wie bij Den Hel-

der doorreist naar Den Oever komt zelfs 

een stukje Waddenzee tegen waar je kunt 

wadlopen of zeehonden speuren met een 

bootexcursie. Als je daar vervolgens de 

kust weer afzakt, treft oude Zuiderzeestad-

jes als Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en 

Volendam. Wie wil weten hoe de geschie-

denis van de Zuiderzee zich hier heeft vol-

trokken, die moet vooral het Zuiderzeemu-

seum in Enkhuizen bezoeken. Wie in zoet 

water wil zwemmen die zoekt een strandje 

langs het IJssel- en Markermeer. Alles ligt 

heerlijk compact bij elkaar. In 40 minuten 

stuur je van de Noordzee naar het IJssel-

meer en daar tussen liggen de prachtigste 

steden en dorpen vol vermaak, cultuur 

en boeiende historie. Met het speelpark 

Sprookjeswonderland in Enkhuizen maak 

je de kleintjes extra blij. In Het Westfries 

Museum in Hoorn vind je van alles over 

de Gouden Eeuw, maar alleen al vanwege 

zijn eigen monumentale status is dit mu-

seum een bezoekje waard. In de haven 

van Hoorn staan als vanouds de jongens 

van de Bontekoe turend over het water. De 

geschiedenis is hier zo dichtbij…

Zin in zon, zee en zand, maar geen trek in overvolle stranden met

knetterende jetski’s? Dan moet je beslist eens Holland boven Am-

sterdam bezoeken. In dit gebied dat aan twee kanten wordt be-

grensd door water, strekken zich kilometers lange, hagelwitte 

stranden uit voorzien van alle gemakken die een strandliefhebber 

zich wenst. Zoals het hoogste aantal zonuren van Nederland …om

maar iets te noemen.

Lust auf Sonne, See und Sand, 

aber bitte ohne überlaufene 

Strände mit nervigen Jetskis? 

Dann sollten Sie Ihren Urlaub 

einmal an der holländischen 

Küste oberhalb von Amsterdam 

verbringen. In diesem Gebiet, 

das an zwei Seiten durch Wasser 

umschlossen ist, finden sich ki-

lometerlange weiße Strände, an 

denen sich all die Extras finden, 

die Strandbesucher sich wün-

schen. Zum Beispiel die meisten 

Sonnenstunden der Niederlan-

de, um einmal einen wichtigen 

Pluspunkt zu nennen.

Ein Tag am Strand; das ist für viele das 

ultimative Urlaubserlebnis. Von Wijk aan 

Zee bis Den Helder verläuft der 50 Kilo-

meter lange goldene Rand, der alles bie-

tet, was das Herz des Urlaubers begeht. 

Hier erwarten Sie Boulevards, einladen-

de Strandpavillons und Fischerorte, in 

denen die alten Fischerhäuser zu reizvol-

len Unterkünften und originellen Läden 

umgebaut wurden. Hinter dem goldgel-

ben Band befinden sich die höchsten 

und breitesten Dünen des Landes, an 

denen Sie Heide, Strandhafer, Wälder 

und Sandverwehungen erwarten. Durch 

das umfassende Netzwerk an (Rad-)

Wanderwegen erreichen Sie schnell eine 

schöne Strecke, um die Umgebung nach 

Herzenslust zu erkunden.

De gouden rand van

Noord-Holland
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WIJK AAN ZEE 
& DEN HELDER

Die Strände von Wijk aan Zee und Castri-

cum aan Zee sind bei allen Gästen sehr 

beliebt, denn an diesen Familiensträn-

den können Kinder nach Herzenslust 

Sandburgen bauen und Jung und Alt in 

einem der vielen Strandpavillons richtig 

ausspannen. Durch die hohen Wellen ist 

Wijk aan Zee besonders bei Aktivurlau-

bern beliebt. In Castricum aan Zee ist der 

Campingplatz Bakkum ein Begriff, weil 

die Städter hier an heißen Sommertagen 

ein wenig Abkühlung finden. Etwas wei-

ter nördlich erwartet Sie Egmond aan Zee, 

der Stadtstrand von Alkmaar und somit 

ebenfalls ein herrlicher Familienstrand. 

Wer anspruchsvoll genießen will, sollte 

Bergen aan Zee besuchen. In diesem 

Ibiza der Nordsee sitzen Gäste lieber mit 

einem Glas Schampus im Strandcafé als 

mit schweißnassem Körper im Sand. 

Bergen aan Zee ist nicht nur wegen der 

ruhigen Strände, sondern auch wegen 

des „Zee Aquariums“ für Kinder bestens 

geeignet. Schoorl dagegen zeigt sich von 

einer ganz anderen Seite: keine Zufahrt 

für Luxusschlitten, sondern herrlich mit 

dem Rad durch die Dünen ankommen. 

Im Dorf selbst lassen sich Kinder von der 

54 Meter hohen Kletterdüne hinabrol-

len, während die Eltern vom Straßencafé 

De Zilte Zoen amüsiert zuschauen.

Der Deich zwischen Camperduin und 

Petten musste voriges Jahr für Dünen 

und einen Strand mit der Größe von 300 

Fußballfeldern weichen. Nördlich von 

Petten beginnt der Küstenstreifen, an 

dem Familien seit Jahrzehnten den Som-

mer verbringen. Sint Maartenszee, Cal-

lantsoog, Julianadorp und Groote Keeten 

sind Badeorte mit einer wunderschönen 

Aussicht und weißen Stränden, an denen 

sich auch viele Annehmlichkeiten fin-

den. Hier weht zum Beispiel das ganze 

Jahr die blaue Flagge (Umweltgütesiegel 

für sauberes Wasser und einen sauberen 

Strand), wird Aufsicht am Strand geführt 

und stehen immer genügend Parkplät-

ze bereit. Und wer seine Kinder überra-

schen will, nimmt sie einen Tag lang mit 

in den Spielpark De Goudvis.

Wussten Sie, dass hinter den Dünen im 

Frühling und Sommer mehrere Millionen 

Blumenzwiebeln blühen und gedeihen. 

Wer mehr über Tulpen wissen möchte, 

sollte dem Land van Fluwel auf jeden Fall 

einen Besuch abstatten. An der nörd-

lichen Spitze von Nordholland liegt das 

von 7 km Sandstrand umgebene Den 

Helder. Ruhe, Weite, Natur und ab und 

zu auch ein paar Seehunde prägen das 

Bild. Durch seine Lage unweit der Stadt 

finden Sie bei diesem Strand ein vielseiti-

ges Angebot: Klettern im Klim Vallei, Kul-

tur schnuppern bei Willemsoord, Aben-

teuer erleben bei Fort Kijkduin und noch 

Vieles mehr. 

Aber in Holland nördlich von Amsterdam 

sind noch mehr Strände. Wer nämlich 

bei Den Helder weiter nach Den Oever 

fährt, stößt sogar auf ein Stück Watten-

meer, an dem man Wattwanderungen 

oder Bootsausflüge zum Beobachten der 

Seehunde unternehmen kann. Wenn 

man dann an der Küste des IJsselmeers 

weiterfährt, sieht man alte Dörfer und 

Orte wie Medemblik, Enkhuizen, Hoorn 

und Volendam. Wer wissen möchte, 

wie aus der Zuiderzee das heutige IJs-

selmeer geworden ist, sollte auf jeden 

Fall das Zuiderzee-Museum in Enkhui-

zen besuchen. Und wer am liebsten in 

Süßwasser schwimmt, besucht einen 

Strand am IJssel- und Markermeer. Al-

les ist im Handumdrehen zu erreichen. 

In 40 Minuten sind Sie von der Nordsee 

am IJsselmeer und dazwischen laden 

die schönsten Städte und Dörfer mit Un-

terhaltung, Shops, Kultur und faszinie-

renden Geschichte zu einem Abstecher 

ein. Und auf den Spielpark Sprookjes-

wonderland (Märchenwunderland) in 

Enkhuizen werden sich die allerkleinsten 

Besucher besonders freuen. Im Westfrie-

sischen Museum in Hoorn erfahren Sie 

alles über das Goldene Jahrhundert, aber 

schon aufgrund der eigenen Geschichte 

dieses Baudenkmals lohnt das Museum 

den Besuch. Im Hafen von Hoorn stehen 

seit jeher die Jungen von der „Bontekoe“ 

(einer niederländischen Serie Kinder-

bücher) und blicken über das Wasser. 

Man spürt hier förmlich die Geschichte.

ontdekken
boven amsterdam

Bĳ zondere ontdekkingen zorgen voor blĳ vende herinneringen. Door de diversiteit in natuur en landschap blĳ ft Holland boven Amsterdam in elk 

seizoen het ontdekken waard. Van hoge duintoppen en uitgestrekte polders tot kleurige bollenvelden in het voorjaar en uitzichten op zee. Van de 

natuur fi ets je zo naar de oer-Hollandse steden en dorpen vol kunst en cultuur. Liever een actieve dag? Door het vele water en de verschillende 

kusten is het een perfecte bestemming om te kanoën, varen, zeilen, (kite)surfen en suppen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het doen 

in Holland boven Amsterdam.

Ook de kinderen zullen zich niet snel vervelen. Een bezoek staat garant voor een grote ontdekkingsreis door de natuur. Klimmen in de duinen, 

doe-, beleef- en ontdektuinen, stoere marineverhalen, exotische dierentuinen of een even leerzame als spannende tocht op de wadden.

Waar je interesse ook ligt, er is voor ieder wat wils. Laat je verrassen in authentiek Holland boven Amsterdam.

hollandbovenamsterdam.com
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Bernadette Maats
“Een bezoek aan Fort Kijkduin kan ik van harte aanbevelen. Zowel voor de jongste 
gasten als voor volwassenen is het de moeite waard. Zowel het Noordzee 
aquarium, als het Fort zelf is leuk en interessant om te bekijken. Daarnaast kun je 
buiten heerlijk picknicken en tot slot een klein bezoekje brengen aan het strand of 
aan de duinen wat op loopafstand ligt!”

Kirsten van Dijk
“Maak een wandeling door het prachtige natuurgebied het 
Zwanenwater. Het Zwanenwater ligt  verscholen in de Noord-
Hollandse duinen ten zuide van Callantsoog. Dit beschermde 
natuurgebied heeft de grootste duinmeren van Europa.”

Christel Bruins
“Mijn tip voor de omgeving is Museum Broekerveiling in 
Broek op Langedijk. In het waterrijke gebied ‘het rijk der
duizend eilanden’ verbinden smalle bruggetje kleine stukjes 
land waar seizoensgroenten verbouwd worden. Bied mee 
met een Oudhollandse veiling, vaar mee op de rondboot en 
ontdek alles in het museum”.

Simone de Greef
“Ik vind het altijd erg leuk om naar Landgoed Hoenderdaell te gaan. Het is een 
mooi en verzorgd park. Het allerleukst op het dierenpark is het maki eiland, waar de 
ringstaartmaki’s boven je door de boomtoppen heen springen. Ook het voeren van 
de Lori’s mag je niet vergeten als je op het park bent. De mooiste dieren op het park 
vind ik de leeuwen en tijgers die zijn opgevangen door stichting Leeuw. Je kunt ze 
in actie zien in de jachtsimulator. Al met al een leuke dag verzekerd!”

12

Tips van
ons team!

Download GRATIS de 
Trots Op Eigen Streek app

Boordevol informatie over dagjes uit, 
evenementen, omgeving en natuur.

www.trotsopeigenstreek.nl
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4 februari
Knutselen in het weekend 

Zuiderzee Museum Enkhuizen

12 februari
KIM Cross

Mariendal

18 februari
Winterzondag

De Nollen

30-31 mrt, 1 april
Koegraspop

Akkerbouwstraat. Terrein tussen IJsbaan 

en Willem-Alexanderhof

30 maart t/m 28 september
Kofferbakmarkt Donkere Duinen

Parkeerterrein Donkere Duinen

Een lijstje om niet te vergeten

NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN; 

Lente

31 maart t/m 28 oktober
Smaken van de Wereld

Tuinen en kassen Hortus Overzee, 

Soembastraat 83

  
15 april
Lentefeest 
De Helderse Vallei

21, 28 april
Wandeldag door bollenvelden

bollenvelden rond Julianadorp

22 april
Springfair 
Terrein aan Akkerbouwstraat Julianadorp

30 april
Waddenzeetocht

Voor info : www.dezeeleeft.nl

2 en 3 mei
Waddenzeetocht

Voor info : www.dezeeleeft.nl

Hemelvaartsdag 10 mei 
Waddenzeetocht

Voor info: www.dezeeleeft.nl

19, 20, en 21 mei 
Pasar Malam

gebouw 66 Willemsoord

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 
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Wat zullen we
gaan doen?

WELKE KUST U?
Bergen aan Zee

Een dag naar zee om te baden in luxe? 

Bergen aan Zee is het Ibiza aan de Noord-

zee. Strandgasten ploffen hier neer met 

een glaasje bubbels op een loungesofa 

of dromen weg in een hangmat bij een 

strandtent met stijlvolle inrichting. Kinde-

ren vermaken zich zandkastelen bouwen, 

zwemmen en het zoeken naar krabbetjes. 

NEMO EN ZIJN VRIENDJES

Breng ook een bezoek het Zee Aquarium 

waar je zeebewoners uit alle wind streken 

kunt zien én aanraken. Blijf je liever 

slapen na een dagje strand? Dan kan 

dat uiteraard! Er is een ruime keuze uit 

accommodaties.

Für einen Tag ans Meer, um in Luxus zu 

baden? Bergen aan Zee ist das Ibiza an 

der Nordsee. Die Strandgäste spannen 

mit einem Gläschen Sekt auf einem 

Loungesofa aus oder träumen bei einem 

Strandpavillon mit stilvoller Einrichtung 

ganz entspannt in einer Hängematte. Und 

die Kids bauen Sandburgen, schwimmen 

und suchen Muscheln und Krabben. 

NEMO UND SEINE FREUNDE

Statten Sie doch einmal dem Zee 

Aquarium einen Besuch ab, in dem sie 

viele Meeresbewohner aus aller Welt 

bewundern und berühren dürfen. Möch-

ten Sie nach Ihrem Strandbesuch über-

nachten? Kein Problem! Sie haben die 

Wahl zwischen den vielen Unterkünften.

Land van Fluwel is een paradijs voor jong & oud, voor 

levensgenieters & avonturiers! Beleef het leukste avontuur 

aan de Noordhollandse kust in Sint Maartenszee. 

Boeiend en uitdagend voor alle leeftijden.

‘Je weet niet wat je meemaakt!’

Laat je betoveren in de Dutch Tulip Experience. Je wandelt 

met een audiotour in het sprookjesachtige bos door de 

historie van Nederlands bekendste icoon: de Tulp. In de 

tulpenbloeitijd is het smullen van de prachtige uitzichten. 

Nadat je inwendige mens hebt versterkt in het spik-

splinternieuwe Pannenkoekenhuis is het tijd om de stoute 

schoenen uit te trekken. Maak je klaar voor een spectaculaire 

tocht over het nieuwe BloteVoeten Pad. 

Voel de natuur tussen je tenen en stijg tot grote hoogte op 

de uitkijktoren. Durfals zoeven glijdend weer naar beneden. 

Met de trap mag natuurlijk ook!

Kinderen spelen daarna nog urenlang in het Avonturen-

SpeelParadijs. Priek & prut, klim, klauter, verstop, skelter en 

‘LAND VAN FLUWEL!’ BELEEF JE SAMEN!
verleg de grenzen, terwijl jij geniet van het heerlijke zonne-

terras in de tuin of je vergaapt aan veel moois in de Kado-, 

Souvenir- & Bollenshop. De winkel en een deel van het 

restaurant zijn ook te bezoeken onder het park te betreden.

Beleef het samen op Land van Fluwel, het leukste avontuur langs 

de Noordhollandse kust in Sint Maartenszee. 

Belkmerweg 65 | 1753 GD  Sint Maartenszee | T. 0224-562555 | www.landvanfluwel.nl 
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Maar ook om te recreëren, te ontspan-

nen en te genieten van de natuur, het 

cultureel historisch erfgoed en de ge-

zellige horeca bent u in Den Helder op 

de juiste plek. Bezoek bijvoorbeeld de 

De Stichting Stelling Den Helder be-

schikt over 3 authentieke Helderse 

vletten met elektrische aandrijving. De 

vletten zijn handgemaakt door één van 

de enige nog overgebleven vlettenbou-

wer van Nederland met behulp van de 

jongens van Stichting Herstelling.

Er zijn twee routes waar u uit kunt 

kiezen; de eerste is een stadsroute 

door de Helderse grachten, de twee-

de is een prachtige groene route die 

langs de forten van de stelling Den 

Helder gaat. Onderweg ziet u 5 van de 

6 forten in Den Helder. De route start 

bij Fort Westoever. Vanaf hier vaart u 

langs Fort Dirksz Admiraal, Fort Erf-

prins en in de verte zult u Fort Kijkduin 

zien liggen.

Het vaarseizoen is van medio april t/m 

oktober. Het vletvaren is op afspraak en 

kan geboekt worden via Fort Kijkduin 

verschillende musea zoals het Mari-

nemuseum, Reddingmuseum en Fort 

Kijkduin. Beleef de stad vanaf het water 

tijdens een vaartocht met gids langs de 

Stelling Den Helder of wandel door de 

door te bellen met 0223-612366 of 

per e-mail info@fortkijkduin.nl. 

De Stichting Stelling Den Helder be-

schikt ook over een vrijvarende veer-

indrukwekkende Japanse tuin in de Hor-

tus Overzee.

  

Kortom, beleven, de blik verruimen, ein-

deloos verkennen en ontdekken. Het kan 

en is er allemaal in Den Helder, het hele 

jaar door, alle seizoenen lang. En over 

ontdekken gesproken, juist die nautische, 

avontuurlijke en historische kant van de 

stad maken het de moeite waard om een 

dagje ‘Den Helder’ te doen. Den Helder, 

stad aan zee, met de meeste zonuren en 

de schoonste lucht.  

pont waar een arrangement op ge-

boekt kan worden in combinatie met 

Fort Westoever. U krijgt een kok met 

schipper en barbecue aan boord bij dit 

arrangement.

Den Helder, een robuuste vesting met een even onuitwisbare als 

onbetwiste (maritieme) historie en traditie. Puur, stoer en robuust, 

misschien zelfs een tikkeltje rauw. Dat is Den Helder. Als poort van 

Holland biedt het toegang tot een grote verscheidenheid aan ver-

borgen parels. 

Beleef 
ONTDEK DE STELLING DEN HELDER 

MET EEN AUTHENTIEKE HELDERSE VLET 

www.denhelder.online

Den Helder 

www.denhelder.online
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Foto’s: Fotoarchief VVV Zuid-Limburg

2 juni
Dag van de Muziek

Binnenstad Den Helder

3 juni
Rondje Cultuur Huisduinen

Huisduinen

3 juni 2018 - 18 november 
Tentoonstelling Een eeuw 

Park Meerwijk

BERGEN NH

23 en 24 juni
Historisch Weekend 

Willemsoord

26 juni t/m 28 augustus
Juttersmarkt op dinsdag

Binnenstad

  

Een lijstje om niet te vergeten
26 juni t/m 28 augustus
Juttersmarkt op dinsdag 

Binnenstad

  

1 juli t/m 19 augustus
Loopuytmarkt op zondag 

Loopuytpark Julianadorp

3 juli 2018 - 28 augustus 
Avondkaasmarkt Alkmaar

ALKMAAR

9 juli t/m 31 augustus 
op maandag t/m vrijdag
Waddenzeetocht

Voor info: www.dezeeleeft.nl

15 juli
Fortenfestival 

Fort Kijkduin

NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;  

                 Zomer
in de maand augustus 
tijdens openingstijden
Vlettocht bij Fort Kijkduin

Fort Kijkduin

www.fortkijkduin.nl/heldersevletten

1 april - 2 september
Roots Market Egmond aan Zee

Egmond aan Zee

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

In de zomer zoek je de kust op! Heerlijk een dagje aan het strand of er op uit met de fiets, er is 

genoeg te doen. Lekker eten aan het strand, zonnen en afkoelen in de zee... echt vakantie...
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Ontdek hoe de kabouters leven in het 

kabouterdorp en zing mee met hun 

vrolijke liedjes. Geniet van de vele verras-

sende uitbeeldingen in het sprookjesbos. 

Van Roodkapje tot de Gelaarsde Kat en 

van Klein Duimpje tot Pinokkio, ze zijn 

allemaal aanwezig. In het grote kasteel 

Kooizandweg 9

1601 LK Enkhuizen

Informatielijn 0228-317853

www.sprookjeswonderland.nl

Sprookjeswonderland in Enkhuizen is een ideaal dagje uit voor  

gezinnen of (groot)ouders met jonge kinderen. Voor de echte durfals 

is er Schommelschip d’Avontuur of de Hekspeditie waarbij je een  

onvergetelijke reis met Heks Hupsakee maakt.

SPROOKJESWONDERLAND

is meerdere keren per dag de prachtige 

musical over het verwende prinsesje 

Violinde te bewonderen. In het Tijdhuis 

neemt Vadertje Tijd je mee op een reis 

door de vier seizoenen. Daarnaast is er 

een kinderboerderij en natuurlijk kun je 

je helemaal uitleven in de grote originele 

speeltuin. Je kunt een ritje maken op de 

rug van een levensechte pony, een rondje 

varen in de Dobberbootjes of je rustig la-

ten rijden in de parktrein. De wandel- en 

siertuinen zijn een lust voor ieder zintuig. 

Ieder voorjaar worden wel 30.000 één-

jarige zomerbloeiers aangeplant die 

zorgen voor een ware explosie van kleur 

in de borders, bloembakken en baskets.

Diverse winkeltjes, restaurants en pick-

nickplaatsen maken het park helemaal 

compleet!

Openingstijden

Zomerseizoen: geopend van 30 maart tot en met 28 oktober 2018, dagelijks vanaf 10.00 uur.

Winteropenstelling: 15 & 16 december en van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019,

 dagelijks van 11.00 tot 18.30 uur. 

Let op: 24 & 31 december sluit het park om 17.00 uur en op eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag is het park gesloten.

WELKE KUST U?
Castricum

In Castricum vind je misschien wel 

het stilste strand van Noord-Holland. 

Volg met de fiets de Stille Strandweg 

(de naam zegt het al), dwars door het 

prachtige duingebied, naar de zuidelijke 

strandafgang. Achter het glas bij één van 

de strandpaviljoens geniet je van het 

beste uitzicht.

KONIJNENHOL BEZOEKEN

De duinen zijn zeker een bezoek waard. 

Een uitgebreid wandel- en fietsknoop-

puntennetwerk wijst de weg. Stap 

onderweg binnen bij Bezoekerscentrum 

de Hoep, dat eruit ziet als een enorm 

konijnenhol.

SLAPEN IN DE DUINEN

Kampeerders weten Castricum sinds jaar 

en dag te vinden. Beroemde campings 

Bakkum en Geversduin zijn tot in de 

wijde omgeving bekend. Midden in de 

duinen bieden ze plekken voor tent en 

caravan. Daarnaast zijn er nog veel meer 

bijzondere overnachtingsmogelijkheden.

HUIS VAN HILDE

Kijk eens bij het bijzondere Huis van 

Hilde, vlak achter het station. Bij dit fon-

kelnieuwe museum maak je een tijdreis 

door de archeologische geschiedenis 

van Noord-Holland. 

Tip! Iets zuidelijker, tussen paal 47 en 

48, is een gebied gereserveerd voor 

naaktrecreatie.

In Castricum stoßen Sie vielleicht auf den 

ruhigsten Strand von Nordholland. Steigen 

Sie aufs Rad und fahren auf dem Stille 

Strandweg (dieser Name ist Programm) 

quer durch die wundervolle Dünenland-

schaft zum südlichen Strandzugang.  

Ge schützt hinter den Scheiben eines  

der Strandpavillons haben Sie die beste  

Aussicht.

KANINCHENBAU BESUCHEN

Die Dünen sind sicherlich einen Besuch 

wert. Das umfassende Netzwerk mit 

(Rad-)Wander-Knotenpunkten zeigt 

Ihnen dabei den Weg. Unterwegs  

besuchen Sie das Besucherzentrum  

De Hoep, das wie ein riesiger Kaninchen-

bau aussieht.

SCHLAFEN IN DEN DÜNEN

Campingfreunde wissen Castricum 

schon seit vielen Jahren zu schätzen. 

Die berühmten Campingplätze Bakkum 

und Geversduin sind in der ganzen 

Umgebung beliebt. Inmitten der Dünen 

finden sich hier Stellplätze für Zelt und 

Wohnwagen. Außerdem erwarten Sie hier 

noch viel weitere besondere Übernacht-

ungsmöglichkeiten.

HAUS VON HILDE

Machen Sie einmal einen Abstecher zum 

besonderen Haus von Hilde, gleich hinter 

dem Bahnhof. In diesem völlig neuen 

Museum unternehmen Sie eine Zeitreise 

durch die archäologische Geschichte von 

Nordholland. 

Tipp! Etwas südlicher (zwischen Pfahl 47 

und 48) befindet sich ein eigener Strand 

für Freunde von FKK.
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Verse kaas uit Alkmaar
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Van de drie Westfriese havensteden is 

 Medemblik de kleinste maar hij doet zeker 

niet onder voor de rest. In deze oudste stad 

van West-Friesland met zijn monumen-

tale kern vol pakhuizen, grachten panden 

en met het prominente Kasteel Radboud, 

waan je jezelf in lang vervlogen  tijden. 

Naast Kasteel Radboud zijn ook het Bak-

kerij museum ‘De Oude Bakkerij’ en het 

Stoommachinemuseum een bezichtiging 

waard. En bij station Medemblik komt 

 tijdens het seizoen de Stoomtram aan. De 

spannendste tijdreis met stoomtram en 

boot verbindt de steden in de Historische 

Driehoek - Hoorn, Medemblik en Enk-

huizen - met elkaar. De stoomtrams rijden 

tussen Hoorn en Medemblik, de boot vaart 

tussen Medemblik, het Zuiderzeemuseum 

en Enkhuizen. Een leuk dagje uit waar je de 

3 WestFriese steden op 1 dag bezoekt. 

Alles over Medemblik ontdekken? Kijk op

www.medemblikrijkaanverhalen.nl

Zwemmen, zonnen, ontspannen
Net onder het Regatta watersportcentrum 

waar nationale- en internationale zeil-

wedstrijden worden georganiseerd ligt de 

Voor  oever, een prachtig recreatiegebied 

waar je kunt zwemmen, luieren in de zon 

of vissen. In dit groene paradijs vind je een 

zand strand, weiden, een riet- en biezen-

gebied en een vogeleiland! Toe aan een 

lekker drankje of hapje? Bij Restaurant 

Med of Strand paviljoen Zoete Zee ben je 

van harte welkom. 

MEDEMBLIK
rijk aan verhalen

EVENEMENTEN 

13 MEI
Truckfestival

19 t/m 21 mei
Tuinfair Midwoud

22 T/M 26 MEI
Medemblik Nautiek

10 JUNI
Korenfestival 

14 JULI, 21 JULI, 4 AUGUSTUS
Zomermarkten 

22 JULI
Zwemmarathon 

22 JULI
Oldtimerfestival 

26 T/M 30 JULI
Kermis

30 JULI
Lappendag 

10 T/M 12 AUGUSTUS
Waterweek 

25 T/M 26 AUGUSTUS
24-uurs zeilrace 

17 SEPTEMBER
Harddraverij Medemblik

17 NOVEMBER
Sinterklaasintocht 

7 DECEMBER
Dickensdag

TOP 5
Fun Festijn
Een binnen- en buitenspeeltuin 

met aandacht voor kind èn ouder.

Kasteel Radboud
Compleet vernieuwd in 2018. 

Voor ridders en prinsessen.

Stoommachinemuseum
Niet voor watjes wel voor Wattjes.

Bakkerijmuseum
Het lekkerste museum van Nederland.

Suppen
Een origineel gezinsuitje. 

Fietsen en varen 
Liever de wind door je haren? Met de fiets-

route in de hand stap je op de fiets voor een 

tocht over dijkjes, door oude lintdorpen en 

langs stolpboerderijen. Vanaf de rug van de 

dijk kijk je uit over het eindeloze IJs sel meer. 

Of vaar met een goed gevulde picknick-

mand in een fluisterboot of sloep over het 

binnenwater. Voor de echte actievelingen 

raden wij een tocht op een sup aan! 

Reuring
Het hele jaar kent Medemblik evenemen-

ten voor jong en uit. Bezoek landelijke 

brocante markten en leef je uit tijdens de 

verschillende festivals. 

Tip: in de zomermaanden brengt de 

Citytours Medemblik, een open elektri-

sche bus, je gratis langs alle musea en 

attracties in de omgeving.
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In de schatkamers van de bakker hangt de 

sfeer van vroeger en de geur van verse koek. 

Levendig en gastvrij voor jong en oud. 3 keer gekozen tot 

leukste Kindermuseum van Nederland. Met enthousiasme,

 kennis en kunde van de bevlogen bakkers 

wordt u ontvangen.

Het lekkerste museum van Nederland!
BAKKERIJMUSEUM ‘DE OUDE BAKKERIJ’

Voor informatie: www.deoudebakkerij.nl • Nieuwstraat 8 • Medemblik 0227-545014

kunstenaar een brood bakt…. ‘Bakkers-

kunst’ meandert in het gebied tussen 

kunst en kitsch, door een meerdere 

kunsthistorische periodes en langs vele 

technieken. In 125 kunstwerken langs 

de grens tussen bakker en kunstenaar.

Naast het Bakkerij museum biedt Me-

dem blik nog veel meer: de Stoom-

tram, Kas teel Radboud, de Bij en stal,  

Stadsmu seum en het Ne der   lands 

Stoom  ma chine  museum! Veel terrasjes, 

havens en (ook overdekte!) speelgele-

genheid. Bovendien is er altijd wel een 

evenement of festival. Op InMedemblik.

nl vindt u alle toeristische info bij elkaar.

Bij binnen-

komst klingelt 

de deurbel en 

zet u meteen een 

stap terug in de tijd; 

de oude winkel, een 

bedrijvige bakkerij en 

nog meer demonstra-

tieruimtes met chocola-

de, marsepein, suikerwerk 

en ijs. Zie hoe het gemaakt en 

verwerkt worden, tot een lekkernij òf tot 

eetbaar kunstwerk. Voor kinderen zijn 

er altijd lekkere extra activiteiten, en dat 

zonder extra kosten en zonder reserve-

ren. Gewoon handen uit de mouwen en 

de bakker helpen. 

Voor volwassenen is het een feest van 

herkenning en hét adres voor interes-

sante informatie over bijna vergeten 

historische bakkerstechnieken! Suiker-

sierwerk, dragant, conceren, tempreren 

en tableren; magische processen uit het 

verleden die nergens anders meer te 

zien zijn worden nog regelmatig, soms 

zelfs dagelijks gedemonstreerd in Me-

demblik. Maar uiteraard worden en ge-

vulde koeken, speculaas en slagroom-

truffels gemaakt. Een heerlijk geurig 

feest van ontdekking én van herkenning.

U kunt ook een workshop reserveren en 

zelf aan de slag gaan. Leer bijvoorbeeld 

suikertrekken, cacaoschilderen of sui-

kerbeesten gieten. Voor groepen van-

af 8 personen is in overleg een dag uit 

te kiezen, voor de individuele persoon 

hebben we regelmatig workshops op 

inschrijving. Zo kan heel Holland het le-

ren en houden wij ons mooie ambacht 

in stand!

Dit jaar is er ook een expositie over 

kunst en de bakker. Want is het 

sierwerk van de bakker nou 

kunst of kitsch? En als de 

kunstenaar de bakker als 

onderwerp heeft of bakker-

stechnieken gebruikt? Als de 

Kasteel Radboud, deze dwangburcht van Floris V is begin dit jaar helemaal 

onder handen genomen en nu nog leuker en interessanter dan het al was. 

Nieuwe exposities, nieuwe ruimtes die voorheen niet begaanbaar waren en een 

heuse speelzolder voor de kinderen. Kom en beleef het nieuwe Kasteel Radboud 

in onze mooie historische havenstad Medemblik. 

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u een informatiebrochure 
over de geschiedenis van Kasteel Radboud. 

Oudevaartsgat 8 • 1671 HM, Medemblik • Tel. 0227-541960 • www.kasteelradboud.nl 

Kom naar het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik en ontdek hoe James 

Watt’s werelduitvinding werkt! Help de smid en de stoker met hun ambacht en verdien 

een diploma. Of laat zelf miniatuur stoommachines draaien. In het Medemblikker 

Stoommachinemuseum mag je vies worden! Niet voor watjes, wel voor Wattjes!

Jongeren (4-18 jaar): € 5,00

Volwassenen: € 7,50

Museumkaarthouders en Stoommachinemuseumvrienden: Gratis

Vanaf 18 februari tot november geopend van dinsdag tot en met zondag, 10-17 uur.

Nederlands Stoommachinemuseum • Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik

Tel: 0227-544732 • www.stoommachinemuseum.nl • info@stoommachinemuseum.nl 

Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’: Het lekkerste museum van Nederland!

Gevulde koek en slagroomtruffels in een museum! 

3 keer gekozen tot leukste Kindermuseum van Nederland. 

Bij binnenkomst klingelt de deurbel en zet u meteen een stap terug in de tijd; 

meerdere demonstratieruimtes met koek, chocolade, marsepein, suikerwerk en ijs. 

Voor kinderen zijn er altijd lekkere extra activiteiten, en dat zonder extra kosten 

en zonder reserveren. Maar ook voor volwassenen is het een heerlijk geurig feest 

van herkenning. Met truffels en gevulde koek….

Nieuwstraat 8, Medemblik • Tel. 0227-545014 • www.deoudebakkerij.nl

Kasteel Radboud

Stoommachinemuseum

Bakkerijmuseum

naar Medemblik
Een uitstapje
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NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;  

             Herfst
26 juni t/m 28 augustus
Juttersmarkt op dinsdag 

Binnenstad

  

1 juli t/m 19 augustus 
Loopuytmarkt op zondag 

Loopuytpark Julianadorp

22 t/m 26 augustus 

Racing Aeolus   

Zeedijk nabij Kaap Hoofd

24 t/m 27 augustus 

Kermis Julianadorp  

Loopuytpark Julianadorp

in de maand september 
tijdens openingstijden
Vlettocht bij Fort Kijkduin

www.fortkijkduin.nl/heldersevletten

Een lijstje om niet te vergeten
1 en 2 september 

Vliegerfeest aan Zee  

strand bij Duinoord

2 september 

Zomerdromen  

Timorpark

8 en 9 september 

Open Monumentendag 

Den Helder en omgeving

5 t/m 8 oktober 
TedX    

Willemsoord

14 oktober 
Nadine OK Run 

editie 2018

Scharwoude

15 t/m 26 oktober
Waddenzeetocht

Voor info: www.dezeeleeft.nl

18 oktober - 20 oktober
Wieler 3 daagse Alkmaar 2018

Alkmaar

25 oktober 

Halloweenmarkt  

Binnenstad

Verrassend 
veel te zien 

op 1500 m2

Hogereind 6, de Waal

CULTUURHISTORISCH MUSEUM TEXEL

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 
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WELKE KUST U?

Onder de hoogste en breedste duinen 

van het land ligt het vriendelijke 

dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft 

misschien wel het mooiste duingebied 

van Noord-Holland. Onderaan het ruim 

vijftig meter hoge klimduin zit al ruim 

een eeuw hetzelfde café.

NATIONAAL PARK

Schoorl mag zich met recht een 

Nationaal Park noemen en heeft ruim 

zestig kilometer aan wandelpaden. 

Loop langs heidevelden, bossen, 

het vogelmeer en over de soms wel 

vijf kilometer brede duinen. Laat je 

informeren bij het Bezoekerscentrum 

De Schoorlse Duinen waar voor de 

allerkleinsten het Kabouterpad is 

aangelegd: een schitterend natuurpad 

door bos en duin. 

FIETS JE IN HET ZWEET

Wist je dat je in Schoorl het mooiste, 

uitdagendste en ook zwaarste moun-

tainbikeparcours van Nederland ligt? 

Na een dag wandelen of fietsen blijf 

je natuurlijk hangen op één van de 

vele terrassen, eten één van de 

gemoedelijke restaurants of logeren in 

de omgeving. 

Hinter den höchsten und breitesten 

Dünen des Landes liegt das idyllische 

Dorf Schoorl, ein Küstenort, der Sie mit 

dem vielleicht schönsten Dünengebiet 

von Nordholland überraschen wird. Am 

Fuß der gut 50 Meter hohen Kletterdüne 

befindet sich seit mehr als einem Jahr-

hundert dieselbe Gaststätte.

NATIONALPARK

Schoorl, bei dem Sie mehr als 60 km 

Wanderwege erwarten, darf sich zu Recht 

Nationalpark nennen. Erkunden Sie doch 

einmal per pedes die Heidefelder, die 

Wälder, den Vogelsee und die manchmal 

bis zu fünf km breiten Dünen. Lassen Sie 

Schoorl

sich im Besucherzentrum De Schoorlse 

Duinen informieren. Für die allerkleinsten 

Besucher wurde hier der Zwergenpfad  

angelegt, ein wunderbarer Naturpfad 

durch Wälder und Dünen.  

TÜCHTIG IN DIE PEDALE TRETEN

Wussten Sie, dass sich in Schoorl der 

schönste, herausforderndste und auch 

schwerste Mountainbike-Parcours der 

Niederlande befindet? Nach einem Tag 

 im Sattel oder auf Schusters Rappen 

kehren Sie natürlich in einem der  

Straßencafés ein, essen in einem der  

einladenden Restaurants oder 

 übernachten in der Umgebung. 

RAAK AAN DIE VONDST!
Al eens een echte vondst in je handen 

gehad? Het kan, in onze ArcheoHotspot. 

Aanraken mag! En wat doe je er dan 

mee? Je gaat er van alles aan ontdekken 

natuurlijk. Ga met echte vondsten aan 

de slag en leer het archeologisch werk; 

het is leuk voor groot en klein!

EEN AVONTUUR VOOR KINDEREN
Voor kinderen is er altijd wat te beleven. 

Kruip in de huid van een archeoloog 

en word een echte speurneus in het 

ArcheoLab. Speel ook eens de span-

nende ArcheoGame, of leef je uit in de 

interactieve zandbak. Tijdens vakanties 

zijn er altijd speurtochten en bijzondere 

activiteiten. 

TENTOONSTELLINGEN
Kom de nieuwe, bijzondere of mysteri-

euze vondsten bekijken in de Vondst van 

de Maand-vitrine, die gratis toegankelijk 

is. Het hele jaar door zijn er ook tentoon-

stellingen over onderwerpen uit de Ne-

derlandse archeologie. 

UITWAAIEN IN DE DUINEN
In museumcafé Hildes Heerlykhyd, met 

zonnig terras, kun je iets lekkers drinken 

en genieten van verrassende streek-

gerechten. Huis van Hilde ligt naast 

NS-Station Castricum, aan de rand van 

het Noord-Hollands duingebied. Daar 

kun je heerlijk wandelen en fietsen. 

Kijk voor meer informatie en prijzen op: 

www.huisvanhilde.nl

ONTDEK DE ARCHEOLOGIE VAN 
NOORD-HOLLAND IN 

Huis van Hilde, vlak bij de duinen in het gezellige dorp Castricum, is een museum over de archeologie van 

Noord-Holland. Het is fascinerend voor groot en klein. Je kunt er zien hoe archeologen het leven van toen 

reconstrueren met wat er uit de grond komt. 

OOG IN OOG MET MENSEN VAN VROEGER
In het hart van de spectaculaire ten-

toonstelling ontmoet je zestien mensen 

die in verschillende perioden leefden. 

Archeologen groeven hun skeletten op. 

De gezichten zijn met forensische tech-

nieken gereconstrueerd. De kleding is 

op origi nele wijze nagemaakt. Het resul-

taat is ongekend; je staat oog in oog met 

mensen van duizenden jaren geleden…..

1000 VONDSTEN
Duizend archeologische vondsten illustre-

ren de archeologische rijkdom van dit ge-

bied. Er zijn prachtige sieraden, amuletten, 

wapens, kookpotten en eetgerei uit meer 

dan vijfduizend jaar geschiedenis. Op film 

zie je hoe het landschap van Noord-Hol-

land er door de eeuwen heen uit zag. 

Huis van Hilde 

Huis van Hilde | Westerplein 6 | 1901 NA Castricum 
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Holland boven Amsterdam
UITWAAIEN DOET U IN

1450 km fietspad

86 km2 duinen

1581 zonuren

50 stranddagen

52 km zandstrand

13 blauwe vlaggen

13 vuurtorens

3 werelderfgoederen

116 molens

2 dorpen met klederdracht

65 musea

8 steden

 

642.110 blije inwoners

& 1 jij! 
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Het is inmiddels winter en het kan behoorlijk koud aanvoelen hier aan de kust. Maar dat mag geen 

reden zijn om binnen te blijven zitten. Het is namelijk prachtig om te zien wat de winterse  

temperaturen doen met de duintoppen. Een dun bevroren laagje siert de beplanting, het lijkt op een 

lichte witte deken die de natuur stil en waardig draagt. 

16 januari 2018
- 26 december 2018
500 jaar grote kerk Alkmaar !

Alkmaar

3 juni - 18 november
Tentoonstelling Een eeuw

Park Meerwijk

Bergen NH

9 t/m 11 november
Traditionele Schepenbeurs

Willemsoord 

10 november
Musée Dansant bij museum 

Kranenburgh

Bergen NH

Een lijstje om niet te vergeten

NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;   

            Winter
17 november
Muziek in 

kerkje Eenigenburg

Sint Maarten

23 november 
Museumnacht  
Fort Kijkduin

7 december 
t/m 6 januari 2019
Ijsbaan binnenstad 
Beatrixstraat

8 december 
Fort Fairytale 
Fort Kijkduin

8 december
Kerstsprokkelfair

‘t Zand

14 december 
Kerstmarkt   
De Helderse Vallei

31 december
Oudejaarsloop

Den Helder

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

Alom bekend voor ouders met kinderen die heerlijk willen 

genieten terwijl de kinderen heerlijk ravotten in de binnen 

jungle of buitenspeelplaats.

Een mooi gerecht van onze A la Carte menukaart of  bent u 

meer een liefhebber van de grill en lekker BBQ’en ?  

• BBQ inside op Kamado Joe’s 
 (paradepaardjes voor liefhebbers van de grill)

• Overheerlijke Pannekoeken,  zelf samen te stellen

•	 High	Tea	arrangement,	fingerfood-kaart,	
 All-in arrangementen

Kijk voor ons volledige aanbod op 

www.brekers.eu

Helmweg 9, 1759 NE Callantsoog

BREKERS

Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 12.00 uur

Groots in Gastvrijheid en Diversiteit!
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In Den Helder, op een steenworp afstand 

van de boot naar Texel, ligt het Marine-

museum. Wie de marine echt wil bele-

ven is hier aan het goede adres. Snuif de 

zilte zeelucht op en stap aan boord van 

een echte onderzeeboot. Ervaar 500 jaar 

marinegeschiedenis in onze monumen-

tale gebouwen en maak ook kennis met 

de hedendaagse marine.

Het Marinemuseum is gevestigd op de 

Oude Rijkswerf. Hier werden vroeger 

marineschepen gebouwd en onder-

houden. In de Geschutmakerij staat de 

geschiedenis van de Rijkswerf en de 

techniek achter de marine centraal. In 

de interactieve tentoonstelling ‘Schip en 

Werf’ kan de bezoeker klinken, lassen, 

touwknopen, lading hijsen of het ge-

schut bedienen. 

De indrukwekkende tentoonstelling Zee-

slag! vertelt het verhaal van twee be-

roemde zeeslagen door de ogen van op-

varenden. Vaar en leef mee! 

Moderne technieken kunt u ervaren in 

het brughuis van geleide wapenfregat 

De Ruyter. Het opvallendste kenmerk 

van het geleide wapenfregat is de me-

tershoge radarbol bovenop het brug-

deel. In de bol ervaar je welke wind-

kracht de met 20 omwentelingen per 

minuut draaiende radar veroorzaakte.

NEEM EEN KIJKJE IN 
DE ONDERZEEBOOT!
Onderzeeboot Tonijn (1966-1991) werd 

bij de werf Wilton-Fijenoord in Schiedam 

gebouwd. De Nederlander M.F. Gunning 

ontwikkelde het principe van de driecilin-

der voor onderzeeboten. Deze construc-

tie verbeterde de stabiliteit en de boot 

kon dieper duiken dan andere onderzee-

boten uit dezelfde tijd. De bemanning 

bestond uit 67 leden.

De Tonijn is nog helemaal in oude 

staat. Klim door het luik, kijk door de 

periscoop en luister naar de span-

nende verhalen van onze suppoos-

ten. Velen van hen hebben 

aan boord van een onderzee-

boot van deze klasse gevaren!

OPENINGSTIJDEN:
Mei t/m oktober

Maandag t/m vrijdag: 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag & zondag: 10:00 tot 17:00 uur

NOVEMBER T/M APRIL*
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag & zondag: 12:00 tot 17:00 uur

*Tijdens	 officiële	 schoolvakanties	 zijn	 wij	

ook op maandag open.

Koop online alvast uw entreebewijs op:

MARINEMUSEUMStap aan boord! 

www.marinemuseum.nl

Met de hele familie op pad



4140

HET NATIONAAL REDDINGMUSEUM DORUS RIJKERS

Beukende golven, gestrande schepen 

en uitrukkende reddingboten. Beleef 

het mee in het Nationaal Reddingmu-

seum Dorus Rijkers. Het museum ver-

telt het verhaal van het redding wezen 

in Nederland. Er is van alles te zien en 

te doen. Ervaar in de windtunnel hoe 

windkracht 10 aanvoelt, beleef de wilde 

zee met de vaarsimulator en verstuur 

zelf een bericht in morse. Het museum 

is heel kindvriendelijk. Mag je in de 

meeste musea nergens aankomen, 

hier mogen bezoekers veel van de 

collectie aanraken. Je kunt in een 

reddingboot klimmen en zelf aan het 

hand aangedreven zoeklicht draaien. 

Kinderen kunnen zelfs een reddersme-

daille winnen door de vragen te beant-

woorden van de gratis audiotour. En 

moet je in de meeste musea fluisteren 

Een interactieve ontdekkingstocht 
  voor jong en oud!

of op z’n minst je stem dempen, 

hier kijkt niemand er vreemd van 

op als je enthousiast roept of de 

scheepsbellen luidt. Het Nationaal 

Reddingmuseum Dorus Rijkers 

is ook met recht verkozen tot het 

beste Kids proof Museum van 

Nederland! 

Voor jong en oud
Het museum is meer dan een 

museum voor kinderen: model-

len, instrumenten en authentie-

ke zwart-wit films spreekt jong en oud 

aan. Er is onder andere aandacht voor 

de redders, bijzondere reddingacties, 

reddingboten, de reddingmaatschap-

pij, scheeps communicatie, navigatie 

en reddingmateriaal. Er is een gratis 

audiotour en app beschikbaar die je 

door het museum leidt. Voor bezoekers 

die graag veel historische informatie tot 

zich willen nemen is er een rondleiding. 

Onze vrijwilligers vertellen je met veel 

passie het verhaal van het redding-

wezen in Nederland. Het museum is 

gevestigd in de voormalige motoren-

werkplaats van de Koninklijke Marine.

Vaar mee in een 
echte reddingboot!
Voor het museum liggen zes varende 

historische reddingboten: Insulinde 

(1927), Johan de Witt (1941), 

Prins Hendrik (1951), Javazee (1967), 

Tjerck Hiddes (1975) en Cornelius 

Zwaan (1982). De Johan de Witt maakt 

tijdens de dagen dat het museum ge-

opend is, uitgezonderd de winterperiode, 

tussen 13.00 en 16.00 uur rondvaarten 

in de binnenhaven voor een kleine prijs 

van € 2,50 per persoon. Met de andere 

reddingboten zijn vaartochten mogelijk.

Meer informatie over het museum kun je vinden op:
www.reddingmuseum.nl

OPENINGSTIJDEN: 

dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur, tijdens 

feestdagen en schoolvakanties ook op maandag geopend. 

Gesloten op 25 december en 1 januari.

Adres: Willemsoord 60G, Den Helder

Telefoon: 0223 - 618320

Winnaar van de Museumkids Awards 2018!

Bĳ zondere ontdekkingen zorgen voor blĳ vende herinneringen. Je vindt ze nergens zo dicht bĳ  elkaar als in Holland boven Amsterdam. De drie 

totaal verschillende kusten bieden elk hun eigen belevenissen. Binnen korte tĳ d sta je met je voeten in de Noordzee, maak je een adembenemende 

natuurtocht over de Waddenzee, vaar je over het Ĳ sselmeer of duik je in het rĳ ke maritieme verleden. Aan de kilometers lange, schone zandstran-

den lig je bovendien nooit handdoek aan handdoek. In de steden en dorpen vind je de rĳ ke historie, vol kleine en grote musea en typisch Hollandse 

folklore. De honderden kilometers vaar-, fi ets- en wandelroutes over duinen, langs bollenvelden en door polders laten je het hele gebied ontdekken. 

Korte of lange vakanties, de leukste dagjes uit; Holland boven Amsterdam is het hele jaar de ideale reisbestemming. De steeds veranderende 

natuur zorgt in alle jaargetĳ den voor een eigen, unieke sfeer die blĳ ft verrassen. Je vindt de rust en ruimte en nog veel, heel veel meer

 in misschien wel het meest authentieke stukje Holland.

hollandbovenamsterdam.com

belevenissen
boven amsterdam
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Tussen Medemblik en Enkhuizen vaart 

aansluitend op de stoomtram een salon-

boot over het IJsselmeer. Het is de grote 

veerboot Friesland, die in het verleden 

naar Terschelling voer. Deze onvergete-

lijke tijdreis langs de steden van de His-

torische Driehoek, kan in elk van de drie 

steden beginnen. 

STOOMSAFARI  

Neem voor of na aankomst van tram of 

boot even tijd voor de Stoomsafari en 

ontdek onze collectie. De Stoomsafari is 

een ontdekkingstocht aan de hand van 

een boekje naar alles wat met stoom-

trams te maken heeft en bestaat uit een 

puzzel: de Spoortocht naar de collectie 

van het museum en uit een programma 

waarbij je actief mee moet doen met het 

vervoer per stoomtram.

De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur! Klaar voor 

vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint ... Reis mee! 

Geniet van het avontuur in de Historische Driehoek tussen Hoorn, 

Medemblik en Enkhuizen. Luister naar de cadans van de wielen, 

hoor hoe de stoom sist en voel hoe de tram zich door het eeuwenoude 

Westfriese landschap slingert van het ene naar het andere historische 

stationsgebouw. Regelmatig zijn er onderweg demonstraties van 

historisch goederen-, post- en reizigersvervoer. 

MUSEUMSTOOMTRAM HOORN-MEDEMBLIK 

      De Spannende 
Tijdreis met Stoomtram en Boot

Wilde je altijd al machinist worden op 

een stoomloc? Bezorg je liever de ba-

gage bij de juiste persoon of kruip je in 

de huid van reizigers van 80 jaar terug? 

Grijp je kans, help en kruip in hun huid 

van de bagagekruier, de machinist, de 

conducteur of de stationschef. 

TRAMSTATION HOORN

Onlangs is het nieuwe ontvangstge-

bouw in Hoorn gerealiseerd. Tramsta-

tion Hoorn is een replica van het 

tramstation dat aan het 

einde van de 19e eeuw 

in Coevorden werd ge-

bouwd en het eerste 

nieuwe station in Ne-

derland waar weer een 

papieren treinkaartje 

kan worden gekocht

De Museumstoomtram Hoorn-Medem-

blik: Een rijdend museum dat vertelt over 

de stoomtram in Nederland. In de werk-

plaats in Hoorn worden stoomlocs, rijtui-

gen en wagens gerestaureerd. De bekend-

ste locomotief is Bello, maar er zijn er nog 

meer. De rijdende tramlocomotieven 18 

van de Gooische en 8 van de Haagsche 

Tram zijn zelfs de enige nog rijdende lo-

comotieven van dit type ter wereld. De 

prachtig onderhouden voertuigen zijn te 

bewonderen op de lokaalspoorweg tussen 

Hoorn en Medemblik.

 Voor de dienstregeling en etickets: 

www.stoomtram.nl.

Stap op in:
Hoorn, Van Dedemstraat 8, 
Tel. 0229-255255, 
Medemblik, Dam 2, 
(Busstation Connexxion) 
of Enkhuizen, Tritondam 5 
(tegenover NS-station)

TICKET
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Proef de zee
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Noord Hollandse  Verleidingen
Vanuit de mobiele koffiebar Piaggio Ape worden

 er diverse soorten koffie en thee verkocht. 
Elke doordeweekse ochtend van 06:00 tot 10:15 uur 
is Café Bom Dia te vinden bij station Den Helder Zuid 

en op zaterdag van 08:30 tot 16:30 uur op de 
Beatrixmarkt in Den Helder.

Café Bom Dia
Station Den Helder Zuid

Beatrixmarkt

Pluk in de Pluktuin van Floratuin Julianadorp 
een vers en prachtig gekleurde bos met tulpen 

om uw accommodatie op te fleuren. 
Wist u dat Julianadorp in het grootste 

aaneengesloten bloembollengebied van 
de wereld ligt?

Floratuin Julianadorp
Rijksweg 85

1787 PK Julianadorp

Mosterdmolen “De Huisman” BV is een 
klein familiebedrijf, die bijna 50 jaar 
de bekende Zaanse mosterd  in de 

Mosterdmolen op de Zaanse Schans heeft 
gemaakt. Tegenwoordig wordt de mosterd in
 een fabriek in Wormerveer geproduceerd en 

is in vele supermarkten te vinden.

Mosterdmolen ‘De Huisman’

Het ijs van IJssalon de Schepper in 
Julianadorp wordt vers en ambachtelijk 

gemaakt in de open keuken! 
Het ijs is bereid met vers fruit, 

versgeperste sappen, verse vanille, 
melk, room en suiker. 

IJssalon de Schepper
Schoolweg 5

1787 AV Julianadorp

Wieringerweide rundvlees komt 
rechtstreeks van schoonvleesboerderij Piet Ot
tens waar de runderen in alle rust opgroeien op 

de grazige Wieringerweide. 
Met liefde, geduld en aandacht worden de

 dieren verzorgd in de stal en in de weilanden.

Kleurslager Jos Koeleman
Schoolweg 27

1787 AV Julianadorp

Stadsbrouwerij Helderse Jongens is gevestigd 
bij Fort Westoever. De volwaardige 

brouwerij en het brouwcafé hebben 
zicht op het brouwproces.

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen hier ervaring opdoen in de horeca. 

Stadsbrouwerij Helderse Jongens
Westoever 1

1785 PB Den Helder
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A lle hens!
Wat is eigenlijk een admiraal? Hoe ging dat zo’n zeegevecht met 

kanons? Kun je je voorstellen hoe het is om een bombardement 

mee te maken? En durf jij een kielhaalharnas aan te trekken?

In deze familietentoonstelling beleef je stoere marineverhalen. 

Je wordt meegezogen in de avonturen van kinderen én zelfs van een 

scheepshond. De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Alle hens! 

Stoere marineverhalen dat in juni 2016 is verschenen bij uitgeverij Kluitman. 

Hoofdgracht 3 Den Helder | Tel. 0223-657534 | www.marinemuseum.nl

M edemblik
Medemblik is 1 van de Westfriese havensteden. Je vindt er gezellige havens midden in het

karakteristieke centrum, waar de bewogen historie nog altijd tot de verbeelding spreekt.

Een stadshart met leuke winkels en terrassen. En het gehele jaar door  barst het van de 

evenementen voor jong en oud! Bezoek landelijke brocante markten en leef je uit tijdens 

de verschillende festivals. Meer over Medemblik ontdekken.

 Kijk op medemblikrijkaanverhalen.nl

S prookjes Wonderland...

...is een themapark in Enkhuizen, dat geheel in het teken staat van sprookjes. In het park worden 

verschillende sprookjes door middel van (bewegende) poppen en huizen uitgebeeld. 

Sprookjeswonderland is in 1973 ontstaan. De oprichter en tevens directeur van het park maakte 

destijds voor de grap een kabouterpop. Door dit succes werden er al snel nieuwe poppen gebouwd. 

In het begin reisde de poppen over toeristische markten in de binnenstad van Enkhuizen. In 1981 

werd er flink uitgebreid en kwam er een kabouterdorp, een kinderboerderij en speeltuin bij.

Kooizandweg 9 | 1601 LK Enkhuizen | Tel. 0228-317853 | www.sprookjeswonderland.nl

Breng een bezoek aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder.  

Het museum vertelt het verhaal van het reddingwezen in Nederland. Voor jong en oud is  

er van alles te zien en te doen. Ervaar bijvoorbeeld hoe windkracht 10 aanvoelt in de 

windtunnel, beleef de wilde zee met de vaarsimulator en verstuur een bericht in morse. 

Van april tot en met oktober zijn er rondvaarten door de binnenhaven van Den Helder. 

www.reddingmuseum.nl | Willemsoord 60G Den Helder | 0223-618320

W innaar van de Museumkids Awards 2018!

ER OP UIT!
F ort Kijkduin

Fort Kijkduin is onderdeel van de Stelling Den Helder en in zijn oorspronkelijke vorm 

gebouwd tussen 1811 en 1813. In het  museum wordt de geschiedenis van het fort, haar 

bewoners en de omgeving uit de doeken gedaan. In ons Noordzeeaquarium bevindt zich 

een doorlooptunnel waar je als bezoeker midden tussen het leven in de Noordzee loopt. 

Een bezoek aan het aquarium is een spannend en leerzaam

 avontuur, waarbij je de vissen niet alleen kunt zien, maar ook mag aanraken.

Fort Kijkduin | Admiraal VerHuellplein 1 | Huisduinen | www.fortkijkduin.nl

V ers van vroeger
Ga van 30 maart tot en met 29 oktober 2018 op verkenningstocht door het buitenmuseum 

en ontdek wat je allemaal kunt eten ‘uit de zee’ en ‘van het land’. Leer spelenderwijs dat er 

honderd jaar geleden andere gerechten werden gegeten dan nu, hoe de ingrediënten werden 

geteeld of gevangen, en daarna bewaard. Proef sprot bij de visrokerij en ontdek oude

fruitrassen in de boomgaard. 

Van 2 juni tot en met 7 oktober 2018 bezoek je in het binnenmuseum de tentoonstelling 

Aan tafel! Hier ontdek je welke hoofdingrediënten er in een Zuiderzeemaaltijd voorkwamen. 

Eten we die vandaag de dag nog? Jonge bezoekers gaan op verschillende plekken in het 

museum op zoek naar de oplossing van een speciale speurtocht en krijgen een leuke beloning.

www.zuiderzeemuseum.nl

de Z ee Leeft

Een avontuurlijke tocht naar zeehonden en andere zeedieren. Ontdek wat je nog niet 

wist van de zee, zowel boven water als onder water! De schepen van het Wadvissers-

gilde nemen je mee naar de mooiste plekjes van de Waddenzee, die vanaf de dijk niet 

te zien zijn. U bezoekt de Wieringer gronden en er wordt van alles over het bijzondere 

gebied verteld. Met een sleepnet wordt naar boven gehaald wat de zee voor het oog 

verborgen houdt: het onderwaterleven van kriebelige krabbetjes tot glazige garnaaltjes. 

Je krijgt de mogelijkheid om de zeedieren van dichtbij te bewonderen. Vanaf het dek is het bovenwaterleven 

goed te zien: duizenden zeevogels in alle soorten en maten. Bij laag water kun je de zeehonden op de 

zandbanken bekijken. Speur de zee af met een verrekijker, snuif de zilte zeelucht op en geniet van de zon en 

de serene rust. | www.dezeeleeft.nl

H et verleden raakt je in Huis van Hilde 
Maak een ontdekkingstocht door het verleden en sta oog in oog met onze verre 

voorouders uit Noord-Holland. Hun gezichten zijn gereconstrueerd met forensische 

technieken. Meer dan duizend prachtige vondsten illustreren de archeologische 

rijkdom van de provincie. Kinderen beleven een onvergetelijke middag in het ArcheoLab, 

met leerzame games en activiteiten. In museumcafé Hildes Heerlykhyd staan

verrassende streekgerechten op het menu. En na afloop kun je lekker uitwaaien in 

de duinen of een archeologische fiets- of wandeltour maken. 

Westerplein 6 | 1901 NA Castricum | www.huisvanhilde.nl
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